
 

 

REACT NATIVE 

 ساعت  40مدت : 

 javascript وios و دیبا اندرو هیاول ییاشنا -یسیبخ برنامه نو ییدوره هم: آشنا ازین شیپ

ها APIکنه و  یاستفاده م Reactورکِ  میورک از فر میفر نیاست. ا native لِیموبا یساختن برنامه ها یبرا پتیورک جاوا اسکر میفر کی

خودتان  یها تیوبسا Frontendبخش  دیتوانستیتنها م Javascriptداره. در گذشته شما با  یادیز یِداخل یشده  هیتعب یو کامپوننت ها

 دیتوانیم یحت ای دیکن یسیکد نو javascriptسمت سرور هم با  دیتوانیامروزه م Javascriptروز افزون  شرفتیاما با پ د،یاوریرو بوجود ب

که به ما  یها یتکنولوژ نیدتریاز جد یکیبا  میخواهیدوره م نی. در ادیاوریبوجود ب javascriptرا تنها با  ios ای یدیاندرو یها شنیکیاپل

 . میبصورت کامل آشنا بشو دهدیم پتیرا با جاوا اسکر ios ای یدیاندرو یها شنیکیاپل جادیامکان ا

 دوره: نیا یاهداف کل

 لیموبا یبا  پلتفرم ها ییآشنا

 UI یطراح آموزش

 iosو  دیعامل اندرو یها ستمیس یبرا شنیکیاپل یطراح یکامل با روش ها ییآشنا

 SQLite   سیتابید یساز ادهیپ

 Restful  JSON یها سیوب سرو یساز ادهیپ

 زهایورژن ها و سا یتمام یبرا شنیکیاپل یطراح

 لیموبا یها شنیکیورود به بازار کار اپل ییتوانا

 دوره : مشخصات

 یفی)مدرسان( : فرزاد سرس مدرس

 Xcodeو  ویاستود دیبا اندرو یمقدمات ییآشنا - یسیبرنامه نو میبا مفاه یی: آشناازیشنیپ



 

 

  3مانده  یباق تیساعت()ظرف 32)در مجموع   یتحت پروژه(  به صورت کارگاه یجلسه  ) کارگاه کامال عمل 4زمان دوره:   مدت

 نفر(  

 : یبرگزار خیتار

 جلسه ( 4به مدت   1398ماه    نیفرورد   5)دوره از  

  88554213  -  8855421۷ - 885۰8۰8۰دوره: تماس  نهیهز

 .گرددیارائه م رانیا دیآموزشگاه اندرو تویدوره از طرف انست انیدوره مدرک پا انی: در پامدرک

 گردند. یم یمعرف یجهت همکار یرانیمعروف ا یدانشجو نمونه اول به شرکت ها سه

 وینتراکتیو کامال ا نترنتیو متصل به ا NetSupportروز به صورت شبکه تحت  یها ستمی: آموزش در البراتوار مجهز به س یژگیو

 انجام خواهد گرفت.  یتحت پروژه عمل

 برگزار خواهد شد ستایآموزشگاه و یبا همکار یدوره آموزش نی: ا یبرگزار مکان

 :    یبه صورت کامال عمل React Native یسیبرنامه نو یدوره آموزش یسرفصلها

 دوره یاول( معرف فصل 

 Reactبا کتابخانه  ییآشنا

 پتیجاوا اسکر یو نصب ماژول ها  npmبا  ییآشنا

 React یمعمار یدیکل میبا مفاه ییآشنا

 ندوزیدر و React Native یو راه انداز نصب

 macOsدر  React Native یو راه انداز نصب

debugging یدر پروژه ها React native 

 HTML 5دوم(آموزش  فصل



 

 

 وب خچهیتار ییآشنا

HTML مختلف یو ورژن ها ستیچ 

 HTML 5با  شروع

 HTML5 دیجد یها APIبا  ییآشنا

 HTML5دیجد یها تگ

 section-main-nav-header-footer یبا تگ ها یآشنا

 HTML5در  Media یها APIبا  ییآشنا

 پتیجاوااسکر میبا مفاه ییسوم(آشنا فصل

 رهایمتغ

 یکنترل دستورات

 function فیتعر

 ایاش جادیا میبا مفاه ییآشنا

 ها هیبا آرا ییآشنا

 JSON Objectsبا مفهوم  ییآشنا

Regular Expression ها 

 و وراثت Prototype میبا مفاه ییآشنا

 Reactسوم(شروع با  فصل

 Reactدر  دیپروژه جد جادیا



 

 

 ها Stateها و  Propsبر  یمرور

 شنیکیدادن به اپل لیاستا

 Flexboxها با  شنیکیاپل یبند طرح

 Loginصفحه  پروژه

 یتخصص یها جیپک نصب

 Reactدر   Material یطراح

 و تب ها ستی،ل Eventsچهارم(  فصل

Event  ها و انواعTouchable 

 ScrollViewو  ListViewبا  ستیل یساز ادهیپ

Navigate صفحات مختلف نیکردن ب 

 ها TabNavigator یساز ادهیپ

 Splash Screenصفحه  جادیا

 Sqlite سیتابیاطالعات د یساز رهیپنجم( ذخ فصل

 local سیتابید یساز ادهیبا پ ییآشنا

 Sqlite سیتابی/ حذف اطالعات د شیرای/ و رهیذخ

 Restfull سیششم( وب سرو فصل

 سیوب سرو مفهوم

 ها سیوب سرو انواع



 

 

 سیبا وب سرو ارتباط

 JSON سیبا وب سرو ییآشنا

 JSON Arrayبا  ییآشنا

 JSON Objectبا  ییآشنا

 اطالعات از سمت سرور افتیدر یبرا Getدرخواست  ارسال

 ارسال اطالعات به سرور یبرا Postدرخواست  ارسال

 NativeBaseهفتم( کتابخانه   فصل

 NativeBaseکتابخانه  یمعرف

 iOSو  دیاندرو یدر پلتفرم ها NativeBaseکتابخانه  یساز ادهیپ

 FireBaseهشتم(    فصل

 Firebase  یمعرف

 Firebase سیسرو یساز ادهیپ

Analytics 

Authentication 

Crashitics 

 Lottieبا کتابخانه  یینهم( آشنا فصل

 Lottieبا کتابخانه  ییآشنا

 کتیدر ر  AfterEffect  یها شیمیان یساز ادهیپ

 دهم(  گوگل مپ فصل



 

 

 شیمپ و لوک یها سیبا سرو ییآشنا

 کتیمپ در ر یساز ادهیپ

 نقشه یها بر رو Markکردن  فیتعر

 ریپل ویدی(   وازدهمی فصل

 لیموبا یپلتفرم ها یرو کتیها در ر ریبا پل ییآشنا

 کتیدر ر یبانیشتیقابل پ یها فرمت

 ویدیو میاستر یها پروتکل

 بصورت لوکال ویدیدادن و شینما

 live میبصورت استر ویدیدادن و شینما

 Reduxدوازدهم(  فصل

 کتیر یها store managerبا  ییاشنا

 ؟ میاستفاده کن Reduxاز  دیبا چرا

  Redux یساز ادهیپ

 Multi Platform یها ی( خروجزدهمیس فصل

 شنیکیاپل signو  دیاندرو یخروج جادیا

 ios یبرا similator یراه انداز-مک طیمح

 iOS یخروج جادیا

  

  



 

 

 به : شودیم هیدوره توص نیا 

 هستند. لیبا موبا یو کار حرفه ا ییکه عالقه مند به آشنا یاشخاص

 دارند. Reactاز ابتدا توسط  لیموبا یها شنیکیاپل یکامل طراح یریکه قصد فراگ یاشخاص

 دارند. iosو  دیخود توسط اندرو یشخص لیموبا شنیکیاپل یکه قصد راه انداز یاشخاص

 کنند. تیفعال لیشروع به کسب درآمد نموده و به عنوان توسعه دهنده موبا یحرفه ا یریبا فراگ خواهندیکه م یاشخاص

 خود را دارند. یاختصاص لیموبا شنیکیاپل یکه قصد راه انداز ییو سازمانها شرکتها

 دارند. لیموبا یها شنیکیکامل توسعه اپل یریکه قصد فراگ وتریکامپ یرشته ها انیدانشجو

 دارند. iosو  دیرا در قالب اندرو لیموبا یها شنیکیاپل یها دهیا یساز ادهیکه قصد پ یاشخاص

 کنند. لیتبد iosو  دیاندرو لیموبا یها شنیکیخود را به اپل تیکه قصد دارند وب سا یاشخاص

 ...و


